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CURRÍCULO 
 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: LENO RODRIGUES DE QUEIROZ 
Cargo Efetivo: Major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
Cargo Comissionado ou Função de Confiança: Coordenador-Geral de Gerencimento de Riscos 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: Gestão de Operações e Logística 
Instituição: Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI 
Período de Conclusão: 2020 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Serviço Social 
Instituição: Universidade de Brasília - UNB 
Período de Conclusão: 2006 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da 
Secretária Nacional de Proteção 
Cargo/função: Coordenador-Geral de Gerenciamento de Riscos,  Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento 
de Riscos e Desastres Substituto e Chefe de Gabinete Substituto. 
Descrição das principais atividades: Atuação na coordenação de resposta a desastres; Ações de preparação  e 
gerenciamento de riscos de desastres; Apoio no monitoramento de ameaças naturais e tecnológicas; 
Acompanhamento da evolução de alertas; Coordenação de preparação e emprego do Grupo de Apoio a 
Desastres – GADE; Assessoramento no planejamento do nível federal para contingências nacionais e 
internacionais; Articulação de agências federais para o monitoramento e resposta à desastres; Assessoramento 
do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil nas audiências com parlamentares e prefeitos; Elaboração de 
Notas Técnicas; Acompanhamento das auditorias CGU e TCU; Despachos internos para trâmites de processos 
de interesseda Secretaria e do Centro e Representação em diversos colegiádos relacionados à Proteção e 
Defesa Civil. 
Período: 2021/2022 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da 
Secretária Nacional de Proteção 
Cargo/função: Assessor Técnico, Chefe de Gabinete Substituto, Coordenador-Geral de Gerenciamento de 
Riscos Substituto e Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Substituto 
Descrição das principais atividades: Assessotamento técnico da direção do Centro nas demandas relacionadas 
à administração,  gerenciamento de riscos e de desastres; Apoio no monitoramento de ameaças naturais e 
tecnológicas; acompanhamento da emissão de alertas; Assessoramento no planejamento do nível federal para 



contingências; Articulação de agências federais para o monitoramento e resposta à desastres; Assessoramento 
do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil nas audiências com parlamentares e prefeitos; Elaboração de 
Notas Técnicas; Acompanhamento das auditorias CGU e TCU; Despachos internos para trâmites de processos 
de interesseda Secretaria e do Centro e representação em diversos colegiádos relacionados à Proteção e Defesa 
Civil. 
Período: 2019/2021 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Departamento de Operações de Socorro em Desastres da Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil 
Cargo/função: Coordenador de Logística Preparo e Suporte, Coordenador-Geral de Operações do 
Departamento de Operações de Socorro em Desastres Substituto 
Descrição das principais atividades: Coordenação e articulação do apoio federal em desastres no Brasil; 
Planejamento do apoio interfederativo; Estruturação e coordenação de grupos e equipes de resposta à 
desastres; Mobilização dos meios federais para apoio à estados e municípios em desastres; Despachos internos 
para trâmites de processos de interesseda do Departamento e representação em diversos colegiádos 
relacionados à Proteção e Defesa Civil. 
Período: 2017/2019 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 
Cargo/função: Chefe da Divisão de Capacitação e Difusão do Conhecimento e Coordenador-Geral de Prevenção 
e Preparação Substituto 
Descrição das principais atividades: Assessoramento e coordenação de atividade com vistas ao fortalecimento 
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil; Estruturação de programas de capacitação; Apoio a estados e 
município em programas de prevenção de desastres e capacitação; Atuação em programas de gestão de risco 
de desastres; Despachos internos para trâmites de processos de interesseda do Departamento e representação 
em diversos colegiádos relacionados à Proteção e Defesa Civil. 
Período: 2013/2017 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil 
Cargo/função: Chefe Substituto 
Descrição das principais atividades: Assessotamento da direção do Centro nas demandas relacionadas à 
administração e gerenciamento de desastres; Apoio no monitoramento de ameaças naturais e tecnológicas; 
acompanhamento da emissão de alertas; Assessoramento no planejamento do nível federal para 
contingências; Articulação de agências federais para o monitoramento e resposta à desastres; Despachos 
internos para trâmites de processos de interesseda do Centro e representação em diversos colegiádos 
relacionados à Proteção e Defesa Civil. 
Período: 2011/2012 
 


